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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty  

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony 

  

 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami 

 

(druk nr 801 S) 

 

 

U S T A W A   z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 121, 650, 1000 i 1089)  

Art. 136. 

 1. Nieruchomość wywłaszczona nie może być użyta na cel inny niż określony w decyzji o 

wywłaszczeniu, z uwzględnieniem art. 137, chyba że poprzedni właściciel lub jego 

spadkobierca nie złożą wniosku o zwrot tej nieruchomości. 

2. W razie powzięcia zamiaru użycia wywłaszczonej nieruchomości lub jej części na inny cel 

niż określony w decyzji o wywłaszczeniu, właściwy organ zawiadamia poprzedniego 

właściciela lub jego spadkobiercę o tym zamiarze, informując równocześnie o możliwości 

zwrotu wywłaszczonej nieruchomości. 

3. Poprzedni właściciel lub jego spadkobierca mogą żądać zwrotu wywłaszczonej 

nieruchomości lub jej części, jeżeli, stosownie do przepisu art. 137, stała się ona zbędna 

na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu. Z wnioskiem o zwrot nieruchomości lub jej 

części występuje się do starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, 

który zawiadamia o tym właściwy organ. Warunkiem zwrotu nieruchomości jest zwrot 

przez poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercę odszkodowania lub nieruchomości 

zamiennej stosownie do art. 140. 

[4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do części nieruchomości nabytej w drodze umowy 

zgodnie z art. 113 ust. 3.] 

<4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do części nieruchomości nabytej w drodze 

umowy zgodnie z art. 113 ust. 3 oraz do nieruchomości nabytej w drodze umowy, o 

której mowa w art. 114 ust. 1.> 

5. W przypadku niezłożenia wniosku o zwrot wywłaszczonej nieruchomości lub jej części w 

terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia o możliwości zwrotu, uprawnienie 

do zwrotu nieruchomości lub jej części wygasa. 

6. (utracił moc). 
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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 


